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Predslov predsedu

Predslov
predsedu

Naša nová stratégia do roku 2025
Na Európskom dvore audítorov (EDA) sme prijali našu novú stratégiu na nasledujúcich päť rokov:
Naša stratégia vychádza z doteraz dosiahnutých úspechov a bude usmerňovať našu prácu
nezávislého externého audítora EÚ do roku 2025. Túto stratégiu sme vypracovali na základe
participatívneho procesu, do ktorého boli zapojené všetky úrovne našej organizácie.

Náš strategický kontext
Únia, ktorá sa presadzuje na medzinárodnej úrovni a chráni svojich
občanov
Európska únia je hrdá na svoje mimoriadne úspechy, ktoré budú navždy zdobiť históriu Európy:
bezprecedentné obdobie mieru, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja a politickej
integrácie medzi krajinami a národmi nášho kontinentu.
Proces európskej integrácie počas svojej histórie čelil ťažkostiam a krízam. EÚ však vždy úspešne
prijala kroky potrebné na ich prekonanie. Ukázalo sa, že EÚ je schopná aktívne a rázne konať
a začať inovatívne rozsiahle iniciatívy, ktoré potvrdzujú odolnosť a životaschopnosť našej Únie. VFR
na roky 2021 – 2027 a iniciatíva Next Generation EU, ktorých vykonávanie budeme kontrolovať, sú
konkrétnym príkladom tejto životaschopnosti.
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Časy rýchlych zmien
Náš svet je zložitejší, konfliktnejší a konkurencieschopnejší ako predtým – a mení sa nevídaným
tempom. Pri vypracúvaní tejto stratégie sme zvážili nové výzvy v nasledujúcich hlavných oblastiach:
• Európska konkurencieschopnosť a súdržnosť: technologická a vedecká revolúcia, ktorá mení
hospodárske modely a trhy práce a predstavuje etické výzvy pre naše európske spoločnosti.
Budú ju sprevádzať obchodné konflikty, demografické zmeny a nové výzvy v oblasti
verejného zdravia.
• Európske výzvy v oblasti klímy a zdrojov: zmena klímy, rastúca ekologická stopa ľudstva
a neudržateľná spotreba zdrojov.
• Európska bezpečnosť a hodnoty: zásadné presuny moci na celosvetovej úrovni; masová
migrácia; výzvy pre inštitúcie liberálnej demokracie, právneho štátu a multilateralizmu;
obranné a bezpečnostné hrozby, ako je terorizmus.
• Európske verejné financie: negatívny výhľad pre udržateľné verejné rozpočty; rastúce
požiadavky na verejný sektor; nové výzvy pre finančné systémy a riadenie EÚ a členských
štátov; výzvy týkajúce sa ochrany verejných financií pred podvodmi a korupciou a využívania
príležitostí, ktoré prináša digitalizácia. Opatrenia v reakcii na ochorenie COVID-19 prispievajú
k výzvam v tejto oblasti.

Naše strategické ciele
My, nezávislí externí audítori EÚ, si budeme plniť svoju úlohu uvedomujúc si všetky tieto výzvy,
aby sme prispeli k odolnejšej, udržateľnejšej a spravodlivejšej Európskej únii.
V našej stratégii na roky 2021 – 2025 je uvedené, ako to plánujeme dosiahnuť prostredníctvom
plnenia troch strategických cieľov:
• Cieľ 1: Zlepšovanie opatrení týkajúcich sa zodpovednosti, transparentnosti a auditu
vo všetkých typoch opatrení EÚ,
• Cieľ 2: Zameranie našich auditov na oblasti a témy, v ktorých môžeme priniesť najväčšiu
pridanú hodnotu,
• Cieľ 3: Poskytnutie silnej miery istoty z auditu v náročnom a meniacom sa prostredí.
Okrem toho sa v našej stratégii na roky 2021 – 2025 stanovujú aj naše hodnoty, poslanie a vízia,
ako aj prehľad prostriedkov, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše strategické ciele.

Klaus-Heiner LEHNE
predseda Európskeho dvora audítorov

4

Stratégia Európskeho dvora audítorov
Stratégia Európskeho dvora audítorov na obdobie 2021 –
2025
na
obdobie 2021 – 2025

5

Naše hodnoty, poslanie a vízia
Sme externým audítorom Únie. Kolégium EDA sa skladá z jedného člena z každého
členského štátu s podporou približne 900 zamestnancov všetkých štátnych príslušností
EÚ. Naša práca je založená na týchto hodnotách:
Nezávislosť
Integrita

Objektívnosť

Svoju prácu vykonávame bez vplyvov, ktoré by mohli
ohroziť náš odborný úsudok alebo by tak mohli byť
vnímané.
Konáme čestne, spoľahlivo a výlučne vo verejnom záujme
EÚ a snažíme sa ísť príkladom v našej profesionálnej práci
a spôsobe, akým riadime našu inštitúciu.
Sme nestranní a nezaujatí a naše audítorské závery sú
založené na dostatočných, relevantných a spoľahlivých
dôkazoch.

Transparentnosť

Naše zistenia oznamujeme prostredníctvom jasných,
komplexných a dostupných správ uverejnených
vo všetkých jazykoch EÚ, pričom sa dodržiavajú
požiadavky na dôvernosť a ochranu údajov.

Odbornosť

V súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi
získavame, rozvíjame a udržiavame najvyššie úrovne
vedomostí, odborných znalostí a zručností týkajúcich sa
verejného auditu, ako aj finančného a politického riadenia
EÚ.

Naše poslanie
Prostredníctvom našej nezávislej, profesionálnej a účinnej audítorskej práce posúdiť
hospodárnosť, účinnosť, efektívnosť, zákonnosť a správnosť opatrení EÚ na zlepšenie
zodpovednosti, transparentnosti a finančného riadenia, a tým posilniť dôveru občanov
a účinne reagovať na súčasné a budúce výzvy, ktorým EÚ čelí.

Naša vízia
Chceme byť lídrom profesie v oblasti auditu verejného sektora a prispievať k odolnejšej
a udržateľnejšej Európskej únii, ktorá presadzuje hodnoty, na ktorých je založená.
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Cieľ 1: Zlepšovanie opatrení týkajúcich sa zodpovednosti,
transparentnosti a auditu vo všetkých typoch opatrení EÚ
Zodpovednosť a transparentnosť sú neodmysliteľnou súčasťou demokratického
systému a sú nevyhnutné pre dôveru občanov v EÚ a jej financie. V Zmluve o fungovaní
Európskej únie sa uvádza, že „Dvor audítorov vykonáva audit Únie“ a spoločne
s ostatnými inštitúciami EÚ zodpovedáme za zlepšovanie zodpovednosti za opatrenia
EÚ.
Už niekoľko rokov zisťujeme početné nedostatky v oblasti zodpovednosti a auditu
v inštitucionálnom a právnom rámci EÚ, najmä v tých oblastiach, v ktorých EÚ koná
prostredníctvom medzivládneho prístupu. V súčasnosti je externý audit inštitúcií,
orgánov a opatrení EÚ čiastočne roztrieštený, a preto potenciálne nejednotný.
Audítorské činnosti sa môžu prekrývať a zdvojovať v dôsledku existencie viacerých
úrovní auditu a kontrol v EÚ.
Počas nasledujúcich piatich rokov budeme využívať náš mandát externého audítora
Únie s cieľom:
o

posudzovať riadenie EÚ, ako aj jej opatrenia týkajúce sa zodpovednosti
a transparentnosti,

o

identifikovať nedostatky v oblasti auditu a zodpovednosti, ako aj prekrývanie
a zdvojovanie audítorských činností v súčasnej a budúcej štruktúre EÚ,

o

skúmať kvalitu a spoľahlivosť informácií a údajov oznámených našimi
kontrolovanými subjektmi o vykonávaní politík EÚ a finančnom riadení EÚ.

Okrem toho sme presvedčení, že najlepším riešením by bolo poveriť EDA
vykonávaním auditu všetkých inštitúcií a orgánov EÚ zriadených zmluvami,
ale aj všetkých medzivládnych štruktúr, ktoré majú kľúčový význam pre fungovanie
EÚ. Je to v súlade s našou hlavnou úlohou, ktorou je vyvodzovať zodpovednosť voči
rôznym inštitúciám a orgánom, ktoré spravujú finančné prostriedky EÚ a vykonávajú
politiky EÚ.
Preto budeme výslovne podporovať všetky iniciatívy, ktorými sa EDA zveruje jasný
a širší mandát na audit, a budeme spolupracovať so všetkými príslušnými orgánmi
s cieľom podporiť dosiahnutie tohto cieľa.
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Cieľ 2: Zameranie našich auditov výkonnosti na oblasti a témy,
v ktorých môžeme priniesť najväčšiu pridanú hodnotu
Ako externý audítor Únie zameriavame naše audity na tie otázky, ktoré sú
najdôležitejšie. Prostredníctvom našej práce prispievame k demokratickému dohľadu,
verejnej diskusii a správnemu finančnému riadeniu. Naše relevantné a včasné
audítorské správy, stanoviská a ďalšie publikácie poskytujú nezávislé analýzy
a posúdenia našim zainteresovaným stranám.
Na základe našej analýzy trendov, posúdenia rizík a priorít stanovených našimi
inštitucionálnymi zainteresovanými stranami a kontrolovanými subjektmi sme určili
štyri strategické oblasti, na ktoré budeme zameriavať audity výkonnosti počas obdobia,
na ktoré sa vzťahuje naša stratégia:
o

Hospodárska konkurencieschopnosť Únie,

o

Odolnosť voči ohrozeniam bezpečnosti Únie a úcta k európskym hodnotám
slobody, demokracie a právneho štátu,

o

Klimatická zmena, životné prostredie a prírodné zdroje,

o

Fiškálne politiky a verejné financie v Únii.

Prostredníctvom viacročného programového prístupu zabezpečíme aj dobré pokrytie
nových iniciatív, ako je riadenie „Next Generation EU“, a prierezových tém, ako sú
udržateľnosť a hodnoty EÚ. Budeme tiež pokračovať v posudzovaní otázok týkajúcich
sa výkonnosti na vysokej úrovni a zdokonaľovať ich, napríklad tým, že sa budeme
zaoberať témami na úrovni politiky/programu alebo tematickými otázkami. Prispejeme
k boju proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ. V našich vybraných auditoch
pomôžeme predchádzať podvodom tým, že na všetkých úrovniach preskúmame, či sú
programy financované EÚ ovplyvnené nedostatkami, ktoré spôsobujú, že sú náchylné
na podvody, pričom zohľadníme naše skúsenosti z našich auditov na účely vyhlásenia
o vierohodnosti. Zintenzívnime aj našu audítorskú prácu s orgánmi zodpovednými
za odhaľovanie podvodov a pravidelne budeme posudzovať ich činnosti.
Budeme naďalej rozvíjať naše metódy tým, že sa budeme usilovať o dosiahnutie
ďalšieho zvýšenia produktivity v našom audite výkonnosti, posilníme náš prístup
založený na riziku a v prípade potreby poskytneme informácie špecifické pre jednotlivé
krajiny. Okrem toho budeme ďalej zlepšovať vplyv našich odporúčaní, aby sa stali
relevantnejšími, užitočnejšími, praktickejšími a nákladovo efektívnejšími, a posilníme
ich následnú kontrolu (na úrovni inštitúcií a orgánov EÚ, ako aj na úrovni členských
štátov).

8

Cieľ 3: Poskytnutie silnej miery istoty z auditu v náročnom
a meniacom sa prostredí.
Budúci viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 a iniciatíva „Next
Generation EU“ (NGEU) prinesú dôležité zmeny a s tým súvisiace výzvy pre nás. Týka
sa to najmä našich správ o vierohodnosti, konkrétne vyhlásenia o vierohodnosti a našej
výročnej správy.
Na tento účel budeme naďalej rozvíjať náš audítorský prístup a využívať dostupné
údaje a informácie, ktoré nám umožnia naďalej poskytovať silné uistenie na základe
nášho mandátu vyplývajúceho zo zmluvy a v plnom súlade s medzinárodnými
audítorskými štandardmi pre verejný sektor.
Zmeny súvisiace s budúcim VFR a iniciatívou NGEU budú ďalekosiahle a budú mať vplyv
na financovanie a využívanie rozpočtu EÚ vrátane nových foriem vlastných zdrojov
a možného prechodu od pravidiel oprávnenosti k aspektom založeným na výkonnosti
v hlavných oblastiach politiky. Budeme aktívne a veľmi pozorne sledovať tieto zmeny,
čo nám umožní prispôsobiť a rozvinúť náš audítorský prístup v oblasti uistenia,
aby sme mohli poskytovať relevantné a včasné správy.
Budeme sa snažiť doplniť kvantitatívne informácie v našej výročnej správe
o kvalitatívne prvky založené na výsledkoch konkrétnych systémov a práce
na dodržiavaní predpisov. V tejto súvislosti zvážime aj nápravnú schopnosť našich
kontrolovaných subjektov.
Budeme sa usilovať o zvýšenie efektívnosti zdrojov využívaných na našu prácu
v oblasti uistenia.
Počas daného obdobia budeme revidovať našu metodiku a postupy, aby sme
vykonávali a prispôsobovali našu audítorskú prácu v oblasti uistenia. Patrí sem
intenzívnejšie využívanie údajov a IT nástrojov a technológií, pre ktoré vidíme
potenciál z krátkodobého hľadiska v našich finančných auditoch spoľahlivosti účtovnej
závierky a auditoch správnosti príjmov a administratívnych výdavkov.
Náš audítorský prístup bude naďalej zohľadňovať skutočnosť, že úroveň rizika sa
v jednotlivých oblastiach politiky EÚ líši. Na tento účel sa tieto riziká a všetky ostatné
informácie posúdia pri plánovaní a vykonávaní nášho testovania vecnej správnosti.
V období 2021 – 2025 budeme naďalej v čo najväčšej možnej miere využívať prácu,
ktorú vykonali kontrolované subjekty, ako aj iní audítori s cieľom efektívnejšie
využívať naše zdroje a znížiť administratívnu záťaž príjemcov.
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Umožnenie našej činnosti
Pri dosahovaní tejto stratégie sa spoliehame na našich zamestnancov, ktorí sú našou
najdôležitejšou výhodou. Budeme riadiť naše ľudské zdroje (nábor, odborná príprava,
kariérny rast atď.) s cieľom zabezpečiť, aby naša audítorská kapacita zodpovedala
budúcim výzvam.
Budeme stavať aj na nedávnych zlepšeniach v spôsobe, akým organizujeme a riadime
naše zdroje, a prijmeme kľúčové opatrenia na zmenu v oblastiach uvedených nižšie.

Používanie technológií v audite
Nachádzame čoraz väčšie množstvo digitálnych údajov v oblastiach, ktoré
kontrolujeme. To nám dáva príležitosť využiť nové informačné nástroje a techniky
na posilnenie našej práce. Na dosiahnutie tohto cieľa:
o

sa budeme snažiť získať bezpečný a ľahký prístup k údajom kontrolovaných
subjektov,

o

podporovať kultúru digitálneho auditu a zmýšľanie v našej práci,

o

investovať do potrebných zručností a znalostí našich zamestnancov,

o

zaviesť nové nástroje a techniky digitálneho auditu vhodné pre našu oblasť auditu
vrátane automatizovaného zberu a analýzy údajov a využiť aj existujúcu digitálnu
kapacitu EDA.

Zároveň budeme prostredníctvom našich auditov podporovať rozvoj a zavádzanie
digitálnych postupov pri riadení a kontrole politík a programov EÚ. Na tento účel sa
budeme usilovať o záväzok Komisie na vysokej úrovni, ktorý nám umožní uľahčiť
a rozšíriť rozsah našej audítorskej práce prostredníctvom intenzívnejšieho využívania
digitálnych technológií.

Kvalita našej práce a našich správ
Naďalej budeme zabezpečovať kvalitu našej audítorskej práce prostredníctvom
posilnených postupov kontroly kvality založených na medzinárodných štandardoch.
Tieto postupy zahŕňajú dohľad a preskúmanie, nezávislé preskúmanie kvality
a vykonávanie plánu zabezpečenia kvality. Je to nevyhnutné na zabezpečenie dôvery
našich zainteresovaných strán v silu našich zistení a ich spoľahnutia na naše závery
a odporúčania.
Jasne a dostupne informujeme o našich auditoch a ostatnej práci, aby sme dosiahli čo
najväčší vplyv. Samotné vypracovanie a príprava našich správ je zásadnou činnosťou.
Nastoľujeme správnu rovnováhu medzi jasnosťou a jednoduchosťou často odborných
tém.
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Podávanie správ ďalej posilníme tým, že:
o

zabezpečíme jazykovú kvalitu textov dôsledným používaním jasného jazyka
a zohľadňovaním očakávaného publika,

o

budeme uplatňovať spoločnú redakčnú a vizuálnu identitu na všetky naše
publikácie,

o

budeme koncipovať naše publikácie na hlavných bodoch,

o

zintenzívnime využívanie audiovizuálneho materiálu a aktívnejšej prezentácie
údajov.

Naša interakcia s inštitucionálnymi zainteresovanými stranami
Počas nasledujúcich piatich rokov sa budeme snažiť využiť našu úlohu a znásobiť vplyv
našej práce účasťou na diskusiách o kľúčových témach, ktoré majú vplyv na Európsku
úniu, a prispievaním k týmto diskusiám. Najlepšie to môžeme dosiahnuť s podporou
našich inštitucionálnych zainteresovaných strán.
To znamená, že v rokoch 2021 – 2025 musíme ešte viac zintenzívniť naše činnosti
v oblasti oslovovania, najmä pokiaľ ide o:
o

Európsky parlament, najmä Výbor pre kontrolu rozpočtu, Výbor pre rozpočet
a sektorové výbory,

o

Radu: dosiahnutie užších vzťahov, napríklad zintenzívnením kontaktov
so štruktúrami zodpovednými za prípravu rozhodnutí Rady.

Spustíme aj nové iniciatívy na posilnenie našich vzťahov s:
o

vládami členských štátov: oslovenie zástupcov z krajín s rotujúcim
predsedníctvom a prehĺbenie spolupráce na ministerskej úrovni s osobitným
zameraním na kľúčové otázky identifikované v našich auditoch,

o

národnými parlamentmi: organizovanie pravidelných výmen s výbormi
zodpovednými za záležitosti EÚ s osobitným zameraním na kľúčové otázky
identifikované v našich auditoch.

Zároveň sa budeme naďalej usilovať o konštruktívny vzťah s Komisiou, ktorá je naším
hlavným kontrolovaným subjektom, pričom budeme v tejto súvislosti dodržiavať
medzinárodné štandardy.
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Naša komunikácia
Zatiaľ čo naše audítorské správy a správy o preskúmaní a stanoviská sú osobitne
relevantné pre tých, ktorí navrhujú, vykonávajú politiky a programy EÚ, vykonávajú
nad nimi dohľad alebo ich monitorujú, naše oznámenia sú určené všetkým občanom
EÚ.
Naším cieľom je ďalej rozvíjať naše komunikačné činnosti.
V rokoch 2021 – 2025 dosiahneme zmenu tak, že budeme:
o

viac komunikovať o kľúčových prierezových bodoch namiesto toho, aby sme
propagovali len konkrétne publikácie,

o

využívať rozmanitejšie mediálne kanály a formáty,

o

zameriavať naše komunikačné činnosti na vybrané kľúčové médiá na úrovni EÚ,
vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť širokú škálu spravodajstva,

o

uplatňovať cielenejší prístup v našich komunikačných činnostiach na zvýšenie
nášho dosahu.

Naša spolupráca s partnermi
Spolupráca a výmena skúseností s našimi partnerskými verejnými kontrolnými
inštitúciami v rámci EÚ a na celom svete je vzájomne prospešná, najmä pokiaľ ide
o diskusiu, rozvoj a výmenu poznatkov o metodike a technikách auditu. Naším cieľom
je prispieť k týmto aktivitám, keď máme osobitné odborné znalosti, o ktoré sa môžeme
podeliť a využiť príslušné vzdelávacie príležitosti.
V období 2021 – 2025 prijmeme tieto opatrenia:
o

ďalej zintenzívnime našu spoluprácu so všetkými najvyššími kontrolnými
inštitúciami EÚ, a to na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni,

o

preskúmame, ako získať čo najväčšiu hodnotu pre všetkých účastníkov
kontaktného výboru EÚ predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ s cieľom
optimalizovať jeho relevantnosť a vplyv;

o

zintenzívnime našu spoluprácu s verejnými orgánmi auditu mimo Európskej únie
a našu účasť v organizáciách INTOSAI, EUROSAI a iných relevantných fórach
pre verejných audítorov,

o

budeme ďalej spolupracovať v oblasti rozvoja odborných audítorských
štandardov, riadenia znalostí, personálneho rozvoja a budovania kapacít.
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Naša vlastná povinnosť zodpovedať sa
Naším cieľom je dosiahnuť najvyššie štandardy transparentnosti a zodpovednosti,
pokiaľ ide o vykonávanie našej stratégie a dosiahnutie rastu produktivity v našej práci.
Na tento účel uskutočníme v období 2021 – 2025 nasledujúce iniciatívy:
o

premietnutie stratégie do akčných plánov obsahujúcich čiastkové ciele
a merateľné výsledky,

o

zosúladenie našich ukazovateľov výkonnosti s touto stratégiou,

o

pravidelné podávanie správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní stratégie
doplnené o preskúmanie v polovici trvania v roku 2023 a partnerským
preskúmaním v roku 2024.
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